Så ger vi ditt barn bra
förutsättningar i skolan
Information för dig med barn i grundskola eller
förskoleklass i Haninges kommunala skolor.

Om samarbete,
ansvar, trygghet
– och vad du kan göra
för att ditt barn ska
klara sig bra i skolan.
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Vi vill ge ditt barn de bästa
förutsättningarna – men vi
behöver din hjälp
Vi vill ge ditt barn – och alla andra elever på Haninges kommunala
skolor – den kunskap de behöver för att de ska stå väl rustade för
framtiden.
För att lyckas behöver både skolan och du som förälder ta ansvar. I
denna broschyr går vi igenom vilka roller, rättigheter och skyldigheter
vi och du har för att skapa en trygg och bra skola för ditt barn. Dessa
riktlinjer utgår från skollagen och läroplanen och gäller vid alla skolor
i Haninge.
Broschyren ger dig också några nyttiga tips på vad du kan göra för att
hjälpa ditt barn med sin skolgång, och vart du kan vända dig om det
behöver extra stöd.
När hem och skola samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna
för ditt barns skolutveckling.

Mats Öhlin,
förvaltningschef utbildningsförvaltningen,
Haninge kommun.

Är du vårdnadshavare men inte förälder? Denna broschyr gäller
också dig som är vårdnadshavare men inte förälder åt ett barn
i grundskolan eller förskoleklass i Haninge kommun.
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Varför behöver vi samarbeta?
Genom att samarbeta kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för
ditt barns lärande och utveckling i skolan och stödja ditt barn på
bästa sätt – både var och en och tillsammans.

Vem ansvarar för vad?
Du som förälder och skolan har ett gemensamt ansvar för ditt barns
skolgång. Här reder vi ut vem som ansvarar för vad. Detta regleras i
skollagen och läroplanen.
Skolans ansvar

Självklart har skolan ett stort ansvar för ditt barns skolgång. Det är fördelat på rektor och lärare: Rektorn leder och fördelar arbetet, beslutar
hur skolan ska organiseras, hur resurser ska fördelas och hur skolan ska
arbeta för att nå målen. Läraren ansvarar för att planera, genomföra
och följa upp undervisningen.
Det är rektorns ansvar att det upprättas ordningsregler och en plan mot
diskriminering och kränkande behandling, medan läraren ansvarar för
att tydligt markera och följa upp när någon bryter mot värdegrunden
och ordningsreglerna.

• ge dig information om förändringar på skolan som påverkar ditt
barns fortsatta lärande och utveckling.
• kontakta dig så fort som möjligt när det uppstår akuta problem
eller frågor som rör ditt barn.
• ta ansvar för kontakten med dig som förälder och sträva efter en
god relation.
Ditt ansvar som förälder

Du som förälder ansvarar för att:
• ditt barn kommer till skolan och deltar i undervisningen.
Elever i förskoleklass och grundskola har skolplikt.
• bidra till ditt barns lärande och utveckling.
• anmäla frånvaro när ditt barn inte kan delta i skolan.
• ditt barn följer skolans ordningsregler.
• delta i de möten och samtal som skolan kallar till.
• ta del av information från skolan om ditt barns lärande och
utveckling.
• kontakta skolan så snart som möjligt när det uppstår problem
eller frågor som rör ditt barn och som skolan behöver känna till.
• visa respekt och tillit för skolans personal och eftersträva en
god relation.

Skolan ansvarar för att:
• ditt barns undervisning utgår från kunskapsmål, normer och
värden i läroplanen.
• anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar.
• sätta upp ordningsregler i dialog med eleverna.
• arbeta kring normer och värden för att träna eleverna att
respektera varandra.
• ge dig som förälder kunskap om skolans mål, arbetsformer och
bedömningsgrunder.
• erbjuda utvecklingssamtal om ditt barns lärande och utveckling.
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Så går samarbetet till
Samarbetet mellan ditt barns skola och dig som förälder är viktigt. Håll
dig uppdaterad på ditt barns skolgång och ha en bra dialog med skolan
– för ditt barns bästa. Så här går samarbetet till på Haninge kommuns
grundskolor:
• Du får information om ditt barns skola på skolans webbplats.
• Du får information om ditt barns frånvaro, schema, arbetsuppgifter
och kunskapsutveckling samt aktuella händelser och förändringar
via skolornas lärplattform som du når genom haninge.se under
avdelningen Förskola & skola.
• Du får möjlighet till delaktighet och dialog på föräldrasamråd och
föräldramöten.
• Du får information om Haninge kommuns styrning och uppföljning
av de kommunala skolornas arbete på haninge.se
För att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns lärande och
skolans utveckling erbjuder Haninge kommun följande forum:

Utvecklingssamtal – här får du veta mer om ditt barns utveckling

Du blir kallad till ditt barns utvecklingssamtal en gång per termin,
eller en gång per år om ditt barn går i förskoleklass. Syftet är att informera om ditt barns lärande och utveckling och komma överens om
vilka mål ditt barn ska ha framöver. På utvecklingssamtalet får du och
läraren också möjlighet att diskutera hur ni tillsammans kan stödja ditt
barn att nå målen.
Så följer vi upp

Självklart ska vi följa upp hur du och ditt barn uppfattar samarbetet
med skolan. Skolan följer upp samarbetet genom utvecklingssamtalet,
samt på föräldramöten och föräldrasamråd. Dessutom skickar utbildningsförvaltningen ut en enkät med frågor om skolgången en gång per
läsår. Enkäten besvaras av dig som är förälder till barn i årskurs 2, samt
av eleverna själva i vissa årskurser. Resultatet publiceras på haninge.se,
under avdelningen Förskola & skola.
Denna uppföljning ska användas till att utveckla och förbättra
samarbetet.

Föräldrasamråd – här kan du framföra dina synpunkter

På varje skola ska det finnas ett forum för samråd, till exempel ett
föräldrasamråd, som består av representanter för föräldrarna och
skolan. Syftet är att du som förälder ska kunna framföra dina synpunkter inför skolans beslut.
Föräldrarådet är inte ett beslutande organ och diskuterar inte enskilda
ärenden kring personal, klasser eller elever.
Föräldramöte – här får du veta mer om ditt barns skoldag

En gång per termin bjuder skolan in till föräldramöte. Om det finns
behov kan det bli fler möten. Syftet är att du som förälder ska få kunskap om aktuella frågor, arbetsuppgifter, teman och projekt som ditt
barn arbetar med i skolan. Syftet är också att visa hur du som förälder
kan bidra till ditt barns lärande och utveckling, samt att föra ett samtal
kring skolans uppdrag och mål.
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Vad kan du göra för att ditt
barn ska klara sig bra i skolan?

Så skapar vi en trygg skola
tillsammans

• Prata med ditt barn om skolan. Fråga vad barnet gjort, läst och lärt
sig. Om du visar intresse för skolan blir den viktig i ditt barns ögon.
• Hjälp ditt barn att organisera skolarbetet. Ta reda på om barnet har
läxor eller prov och hjälp till med tidsplanering så att det finns gott
om tid att göra läxorna och förbereda prov.
• Hjälp till med läxorna, men ta inte över. Förhör läxorna och om du är
osäker på innehållet, be ditt barn berätta vad det gjort och ska kunna.
• Berätta om dina egna kunskaper och erfarenheter. Dela med dig av
vad du kan och varit med om för att vidga ditt barns vyer.
• Läs, skriv, räkna och prata med ditt barn. Läs för ditt barn, se till att
det finns böcker hemma och låt barnen räkna i vardagssituationer, till
exempel antal gafflar, gäster osv.
• Intressera dig för ditt barns fritidsintressen – barn behöver bli sedda.
• Visa intresse för ditt barns framtid – visa att du bryr dig.
• Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn.

Så här arbetar Haninge kommuns skolor för att skapa en trygg skola,
tillsammans med eleverna och dig som förälder:
Rektorn ansvarar för att det skapas en plan mot diskriminering och
kränkande behandling, samt att ordningsregler tas fram och att dessa
regelbundet följs upp. Lärarna arbetar med normer och värden och
markerar när elever bryter mot värdegrunden.
Rektorn och lärarna får ta till särskilda åtgärder för att säkerställa
trygghet och studiero, till exempel kvarsittning, omplacering eller
avstängning. Läs mer på sid 13–15.
Eleverna följer skolans ordningsregler och agerar enligt skolans normer
och värden. Du som förälder ansvarar för att prata med ditt barn om
alla barns rätt till studiero.
Nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning

Källa: Lennart Grosin, Hemmets läroplan, 2001.

Vi accepterar ingen kränkande behandling eller mobbning på Haninge
kommuns skolor. Varje enskild händelse av kränkande behandling eller
mobbning ska resultera i en reaktion från de anställda i skolan, och
varje ärende ska följas upp. Självklart får skolans datorer inte användas
för att kränka eller mobba någon.
Nolltoleransen gäller inte bara mellan elever utan också mellan vuxna
och elever i skolan.
När ditt barn inte kommer till skolan

Samma dag som ditt barn uteblir från skolan utan giltig anledning
ska du som förälder få veta det. Det är rektorns ansvar att se till att det
finns rutiner för detta.
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När det finns misstanke om brott eller skadegörelse

Skolan kan polisanmäla alla brottsliga handlingar. I sådana fall får
polisen bedöma om ett brott har begåtts eller inte. Skolan beskriver då
händelsen objektivt, och gör i övrigt vad som krävs enligt skollagen,
likabehandlingsplanen och övriga handlingsplaner. Om det gäller
skadegörelse kan du som förälder bli skyldig att betala skadestånd.
Föremål som stör

Enligt lagen får skolan omhänderta föremål som används på ett sätt
som kan vara farligt eller är störande för utbildningen. Ett farligt föremål ska lämnas till polisen. Föremål som inte utgör någon säkerhetsfara
ska lämnas tillbaka till eleven i slutet av skoldagen.
Elevernas skåp

Skolan har rätt att öppna elevernas skåp om man misstänker brottslig
verksamhet, brott mot ordningsregler eller innehav av alkoholhaltiga
drycker, droger eller farliga föremål.
Besök på skolan

Utomstående personer har inte rätt att besöka skolan utan särskilt tillstånd. Det gäller även elever från andra skolor. Besökstillstånd lämnas
av rektorn. Om besökare inte lämnar skolan vid tillsägelse kontaktas
polisen.
Tobaksfri skola

På alla skolor och skolgårdar i Haninge kommun råder rökförbud.
Alla kommunala skolor har också en plan för hur skolan ska bli helt
tobaksfri.

När du har synpunkter eller
klagomål
Är du orolig eller har synpunkter på ditt barns situation i skolan? Då
ska du i första hand kontakta läraren som ansvarar för undervisningen.
I andra hand kan du kontakta skolledningen.
Om din oro eller dina synpunkter gäller verksamhets- och organisationsfrågor ska du i första hand kontakta rektorn, i andra hand ansvarig chef
på utbildningsförvaltningen.
Om du vill gå vidare med ett klagomål efter att ha varit i kontakt med
skolan kan du lämna ett formellt klagomål till utbildningsförvaltningen.
Läs mer på haninge.se under avdelningen Förskola & skola.
Det finns också andra instanser för klagomål:
Skolinspektionen

Om skolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen kan du anmäla det till Skolinspektionen. Men
innan du gör det är det bra om du först lämnar ett klagomål till utbildningsförvaltningen. Läs mer på skolinspektionen.se/sv/anmalningar.
Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen arbetar mot kränkningar
och mobbning. Det kan kräva skadestånd för elever som varit utsatta
för mobbning eller kränkningar i skolan. Det är också deras uppgift
att informera om lagen och om att det är nolltolerans mot kränkningar
och mobbning. Läs mer på skolinspektionen.se/BEO.
Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande
myndighet dit elever eller föräldrar kan vända sig för att överklaga vissa
beslut. Läs mer på overklagandenamnden.se.
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När ditt barn behöver hjälp
och stöd
Behöver ditt barn särskilt stöd i skolan?

Skolan har ett ansvar att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd
till elever som har behov av det. Det innebär att om ditt barn inte når
målen i ett visst ämne, eller riskerar att inte nå målen, ska skolan anpassa
undervisningen. Om anpassningarna inte räcker, eller det står klar
redan från början att de inte kommer att räcka, ska rektorn se till att
skolan utreder elevens behov av särskilt stöd
Läs mer på haninge.se under avdelningen Förskola & skola.
Ytterligare stöd via Haninge kommun

• Behöver ditt barn hjälp av skolsköterska, kurator eller psykolog?
Ta kontakt med Elevhälsan via ditt barns skola.
• Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Läs om föräldraträffarna Alla ......
barn i centrum, Älskade förbannade tonåring och Familjeresursens ....
insatser på haninge.se.
• Ditt barn kan också få hjälp av ungdomsmottagningen, som vänder
sig till barn och ungdomar i åldern 12–22 år. Läs mer på haninge.se.

Hjälp och stöd från andra instanser

• Behöver ditt barn hjälp av en barnpsykiatriker? Kontakta en psykiatrisk
mottagning, till exempel Prima Barn i Handen som tar emot barn i
åldern 0–18 år. Läs mer på prima.se/prima-handen.
• Behöver ditt barn medicinsk specialisthjälp? Kontakta Sachsska barnoch ungdomsmottagningen i Handen, sodersjukhuset.se/barnhanden.
• Är ditt barn utsatt för mobbning på skolan? Tala först med skolan.
Om du upplever att skolan inte gör tillräckligt för att förhindra detta
kan du lämna ett klagomål till utbildningsförvaltningen eller kontakta
Barn- och elevombudet, Skolinspektionen, skolinspektionen.se/sv/BEO.
• Du och ditt barn kan också få stöd av BRIS – Barnens rätt i
samhället. Läs mer på bris.se.
• Vill du veta mer om läroplanerna och skollagen? Läs mer på
skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/informationsmaterial-till-foraldrar

Vilka åtgärder kan skolan ta till
för att upprätthålla ordningen?
Rektorn och läraren har rätt att vidta olika disciplinära åtgärder för att
säkra elevernas trygghet och studiero eller komma till rätta med elever
som stör. Åtgärden måste stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga
omständigheter och arbetet ska dokumenteras.
Dessa åtgärder kan skolan ta till:
Samtal

Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse, ska läraren uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta
inte hjälper ska läraren kontakta föräldern.
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Utvisning och kvarsittning

Extern omplacering

Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt på annat sätt,
och inte ändrar sitt uppförande efter lärarens uppmaning, får läraren
eller rektorn utvisa eleven från lektionslokalen eller ge kvarsittning.

Om åtgärderna fortfarande inte är tillräckliga eller inte går att genomföra får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen
vid en annan skola.

Utvisning och kvarsittning gäller inte för barn i förskoleklass.
Utredning

Endast om det finns synnerliga skäl får omplaceringen gälla längre
än två veckor, men inte längre än fyra veckor. I vissa fall finns det
möjlighet att permanent omplacera eleven till en annan skola.

Om en elev har stört ordningen eller uppträtt olämpligt vid flera
tillfällen, alternativt gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska
rektorn se till att saken utreds i samråd med elevens föräldrar.

Elevens föräldrar ska informeras om beslutet innan placeringen
genomförs, och har rätt att överklaga. Barn i förskoleklass kan inte
omplaceras externt permanent.

Rektorn ska sedan ta hänsyn till vad som kommit fram vid utredningen
och se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende.

Avstängning

Om det finns förutsättningar för en utredning om särskilt stöd till
eleven ska även en sådan utredning inledas.
Skriftlig varning

Efter en utredning får rektorn ge eleven en skriftlig varning. Varningen
ska innehålla information om vilka åtgärder som kan vidtas om eleven
inte ändrar sitt beteende. Elevens föräldrar ska informeras om varningen.
Intern omplacering

Rektorn får besluta att en elev ska byta till en annan grupp eller undervisas på annan plats inom samma skola om åtgärderna efter utredningen
inte varit tillräckliga, eller om det är nödvändigt för att säkra de andra
elevernas trygghet och studiero.

Rektorn får besluta att stänga av en elev helt eller delvis om det är
nödvändigt för övriga elevers trygghet och studiero. Detta gäller om
syftet med tidigare åtgärder inte uppnåtts eller om det finns andra
särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende. Eleven måste då
erbjudas kompensation för den undervisning som han eller hon går
miste om på grund av avstängningen.
En elev får inte stängas av för längre tid än en vecka och inte heller
oftare än två gånger per kalenderhalvår.
Elevens föräldrar ska informeras innan avstängningen genomförs,
och har rätt att överklaga. Socialnämnden ska också informeras om
beslutet. Barn i förskoleklass kan inte stängas av.

Endast om det finns synnerliga skäl får omplaceringen gälla längre än
två veckor, men inte längre än fyra veckor. Elevens föräldrar ska informeras om rektorns beslut.
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Läs mer på
haninge.se/forskola-och-skola

Foto omslag: Maskot Bildbyrå/johnér.se

Utbildningsförvaltningen • 136 81 Haninge
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Haninge
Telefon: 08-606 70 00 (växel)
E-post: barnochutbildning@haninge.se

